Kanser Daire Başkanlığı 2013 Yılı Eğitim Farkındalık Etkinlikleri
- Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında 31 Mart-2-3 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da
Bakanlık Temsilcileri, Sağlık Müdürleri ve bağlı personelleri, Başhekimler ve ilgili branş
uzmanları, KETEM Sorumlu Hekimleri ve diğer KETEM çalışanlarının katıldığı
“Uluslararası Katılımlı Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu” yapılmıştır. (400 kişi
sempozyuma katılmıştır.)
- Ülkemizde kanserle mücadeleyi güçlendirmek ve erken tanı oranlarını arttırmak amacıyla
Başkanlığımız ve Genç Birikim Derneği işbirliği ile 24-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında Muş
ilinde “Melanoma, Meme ve Kolorektal Kanserler” konularının ele alındığı “6. Uluslararası
Onkoloji Günleri Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. (57 kişi sempozyuma katılmıştır.)
- Yıllardır kadın kanserlerine karşı yürütülen sivil toplum hareketlerini bir adım ileri taşıyarak
kadınların, kadın kanserleri konusunda bilmesi gereken temel noktaların anlatılmasının yanı
sıra korunmak için yapılması gerekenlerin paylaşıldığı sosyal bir platformda şekillenen
etkinliğin adı “Globeathon”dur. 65’ten fazla ülkenin katılımının sağlandığı, dünya çapında bir
farkındalık etkinliği olan Globeathon’un adı, küresel anlamındaki “global” kelimesi ile
yürüme, koşma gibi aktiviteleri içeren “maraton” kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.
Sosyal ağlar üzerinden yürütülen plana göre Dünya’nın en doğusundan en batısına kadar yerel
saatlere göre yapılan etkinlikler eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. 28 Eylül gecesinden
başlayarak 29 Eylül gecesine kadar devam eden 24 saatlik dilim boyunca, Amerika’da
bulunan Beyaz Saray etrafında gerçekleşen yürüyüş, etkinliğin önemli ayaklarından birini
oluşturacaktır.
Ülkemizde de bu uluslararası etkinlik Başkanlığımız, Hacettepe Üniversitesi, SUVAK,
Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği işbirliği ile 29 Eylül
2013 sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, sağlık personelleri ve vatandaşların
katılımıyla “Kadın Kanserlerine Karşı Yürüyüş” etkinliği şeklinde Hacettepe Üniversitesi
Beytepe kampüsünde gerçekleştirilmiştir. (750 kişi yürüyüş etkinliğine katılmıştır.)
- Başkanlığımız, Teknoloji Bilgilendirme Platformu ve SUVAK işbirliği ile 11 Ekim 2013
tarihinde IARC tarafından elektromanyetik alanlar konusunda yayınlanan rapor ile günümüze
dek yapılmış çalışmalar ve elde edilen sonuçların tartışıldığı “Elektromanyetik Alan ve Sağlık
Sempozyumu” Ankara’da düzenlenmiştir. Sempozyuma, Uluslararası Kanser Araştırma

Ajansı Başkanı Dr.Chris Wild, IARC Çevre ve Radyasyon Bölüm Başkanı Dr. Joachim
Schuz, DSÖ’nün Radyasyon Programı, Uluslararası Elektromanyetik Alanlar Projesi ve
Uluslararası INTERSUN projesi yürütücüsü Dr. Emilie van Deventer gibi dünyanın önde
gelen isimleri konuşmacı olarak katılmışlardır. (100 kişi sempozyuma katılmıştır.
- 16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara İlinde Aktif Kanser Kayıt Sistemi ile veri
toplayan 15 ilin Kanser Kayıt Merkezi ve Hastane Kanser Kayıt Birimlerinde görevli
personele yönelik kanser verilerinin tam ve doğru olarak kayıt altına alınmasının sağlanması,
kanser kayıtçılığı ile ilgili nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla, “Temel Kanser Kayıtçılığı
Eğitimi” yapılmış olup eğitime 51 kişi katılımcı olarak katılmıştır.
- 25-28 Şubat 2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca uygulanan Ulusal Kanser Kontrol
Programı çerçevesinde, kanser verilerinin tam ve doğru olarak kayıt altına alınmasının
sağlanması, kanser kayıtçılığı ile ilgili nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla, Aktif Kanser
Kayıt Merkezlerimizde çalışan personele veri kalitesi ve kodlama sistemleri konusunda
“Temel Kanser Kayıtçılığı Eğitimi” verilmiş ve eğitime 58 kişi iştirak etmiştir.
- 3-6 Eylül 2013 tarihleri ile 24-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca Ankara
İlinde Aktif Kanser Kayıt Sistemi ile veri toplayan 62 ilin Kanser Kayıt Merkezi ve Hastane
Kanser Kayıt Birimlerinde görevli personele yönelik “Temel Kanser Kayıtçılığı Eğitimi”
yapılmış olup eğitime 127 kişi katılımcı olarak katılmıştır.
- 7-9 Ekim 2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca Ankara İlinde Aktif Kanser Kayıt Sistemi
ile veri toplayan 14 ilin Kanser Kayıt Merkezi ve Hastane Kanser Kayıt Birimlerinde görevli
personele yönelik “Can Reg4 Bilgisayar Programı Eğitimi” yapılmış olup eğitime 30 kişi
katılımcı olarak katılmıştır.
- 25-27 Kasım 2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca Ankara İlinde Aktif Kanser Kayıt
Sistemi ile veri toplayan 14 ilin Kanser Kayıt Merkezi ve Hastane Kanser Kayıt Birimlerinde
görevli personele yönelik “SEER Özet Evreleme Eğitimi” yapılmış olup eğitime 30 kişi
katılımcı olarak katılmıştır.

